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Toruń, dnia 12.11.2020 r. 

 ZAMAWIAJĄCY: 

12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY     

ul. Okólna 37 

87-100 Toruń 

woj. kujawsko-pomorskie 

 

tel. 261 433 540  

fax. 261 433 660 

www.12wog.wp.mil.pl    
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE PO 1 MODYFIKACJI 

(wszelkie zmiany zaznaczono kolorem czerwonym) 

Zamawiający, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym zgodnie z Regulaminem 

udzielania zamówień publicznych (dostawy, usługi, roboty budowlane) o wartości  

nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującym  

w 12 Wojskowym Oddziale Gospodarczym na:   

Część 1: Dostawa sosów, zup i przypraw przetworzonych dla Garnizonu Toruń, 

Część 2: Dostawa sosów, zup i przypraw przetworzonych dla Garnizonu Inowrocław, 

Część 3: Dostawa kawy i herbaty dla Garnizonu Toruń, 

Część 4: Dostawa kawy i herbaty dla Garnizonu Inowrocław, 

Część 5: Dostawa napojów bezalkoholowych dla Garnizonu Toruń, 

Część 6:  Dostawa napojów bezalkoholowych dla Garnizonu Inowrocław. 

 

 

I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia jest:  

 

Część 1: Dostawa sosów, zup i przypraw przetworzonych dla Garnizonu Toruń, 

Lp. Nazwa produktu Jm 
Dostawa 

bezwarunkowa 
Prawo opcji 

1. Sos grzybowy kg 15 
15 

2. Sos do sałatek kg 5 
5 

3. 
Barszcz czerwony - instant 

kg 95 
95 

4. Żurek kg 130 
130 

5. Bulion drobiowy kg 250 
250 

6. Rosół wołowy kg 50 
50 

7. Kostka rosołowa (pasta) kg 90 
90 
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8. Majonez jednoporcjowy kg 425 
425 

9. Majonez kg 200 
200 

10. Musztarda jednoporcjowa kg 500 
500 

11. Musztarda kg 70 
70 

12. Ketchup jednoporcjowy kg 460 
460 

13. Ketchup kg 70 
70 

14. Przyprawa do zup w płynie l 180 
180 

15. Przyprawa do mięsa kg 80 
80 

16. Przyprawa uniwersalna kg 140 
140 

17. Przyprawa gyros kg 35 
35 

18. Ocet l 400 
400 

19. Koncentrat pomidorowy kg 550 
350 

20. Kwasek cytrynowy kg 10 
10 

21. Żelatyna spożywcza kg 15 
15 

22. Liść laurowy kg 8 
8 

23. Majeranek kg 20 
20 

24. Tymianek kg 2 
2 

25. Kminek kg 2 
2 

26. Ziele angielskie kg 15 
15 

27. Borowik suszony kg 6 
6 

28. Podgrzybek suszony kg 7 
7 

29. Rozmaryn kg 2 
2 

30. Czosnek kg 4 
4 

31. Papryka chili kg 3 
3 

32. Papryka słodka kg 7 
7 

33. Mięta świeża cięta kg 3 
3 

34. Bazylia świeża cięta kg 3 
3 

35. Oregano kg 2 
2 

36. Carry kg 2 
2 

37. Koperek suszony kg 2 
2 
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38. Natka pietruszki suszona kg 2 
2 

39. Kolendra kg 1 
1 

40. Cynamon kg 3 
3 

41. Zioła prowansalskie kg 2 
2 

 

Część 2: Dostawa sosów, zup i przypraw przetworzonych dla Garnizonu Inowrocław. 

Lp. Nazwa produktu Jm 
Dostawa 

bezwarunkowa 
Prawo opcji 

1. Sos grzybowy kg 5 
5 

2. Sos do sałatek kg 10 
10 

3. 
Barszcz czerwony - instant 

kg 15 
15 

4. Żurek kg 30 
30 

5. Bulion drobiowy kg 250 
250 

6. Rosół wołowy kg 50 
50 

7. Kostka rosołowa (pasta) kg 10 
10 

8. Majonez jednoporcjowy kg 25 
25 

9. Majonez kg 100 
100 

10. Musztarda jednoporcjowa kg 100 
100 

11. Musztarda kg 50 
50 

12. Ketchup jednoporcjowy kg 100 
100 

13. Ketchup kg 50 
50 

14. Przyprawa do zup w płynie l 200 
200 

15. Przyprawa do mięsa kg 20 
20 

16. Przyprawa uniwersalna kg 20 
20 

17. Przyprawa gyros kg 10 
10 

18. Ocet l 200 
200 

19. Koncentrat pomidorowy kg 400 
200 

20. Kwasek cytrynowy kg 10 
10 

21. Żelatyna spożywcza kg 5 
5 

22. Liść laurowy kg 2 
2 

23. Majeranek kg 20 
20 

24. Tymianek kg 1 
1 
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25. Kminek kg 1 
1 

26. Ziele angielskie kg 5 
5 

27. Borowik suszony kg 2 
2 

28. Podgrzybek suszony kg 5 
5 

29. Rozmaryn kg 1 
1 

30. Czosnek kg 1 
1 

31. Papryka chili kg 1 
1 

32. Papryka słodka kg 3 
3 

33. Oregano kg 1 
1 

34. Carry kg 1 
1 

35. Cynamon kg 1 
1 

36. Zioła prowansalskie kg 1 
1 

 

Część 3: Dostawa kawy i herbaty dla Garnizonu Toruń, 

Lp. Nazwa produktu Jm 
Dostawa 

bezwarunkowa 
Prawo opcji 

1. Kawa naturalna mielona kg 70 
70 

2. Kawa rozpuszczalna kg 50 
50 

3. Kawa rozpuszczalna -saszetka kg 16 
16 

4. Herbata czarna liściasta kg 50 
50 

5. Herbata czarna granulowana kg 115 
85 

6. Herbata w torebkach (ekspresowa) kg 90 
90 

7. Herbata witaminizowana kg 20 
20 

 

Część 4: Dostawa kawy i herbaty dla Garnizonu Inowrocław. 

Lp. Nazwa produktu Jm 
Dostawa 

bezwarunkowa 
Prawo opcji 

1. Kawa naturalna mielona kg 15 
15 

2. Kawa rozpuszczalna kg 25 
25 

3. Herbata czarna liściasta kg 10 
10 

4. Herbata czarna granulowana kg 25 
25 

5. Herbata w torebkach (ekspresowa) kg 40 
20 

6. Herbata witaminizowana kg 20 
20 
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Część 5: Dostawa napojów bezalkoholowych dla Garnizonu Toruń, 

Lp. Nazwa produktu Jm 
Dostawa 

bezwarunkowa 
Prawo opcji 

1. 
Naturalna woda mineralna butelk. gaz. 
0,33 

l 250 
250 

2. 
Naturalna woda mineralna butelk. n/gaz. 
0,33 

l 250 
250 

3. Piwo bezalkoholowe 0,33 l (0% alk.) l 40 
40 

4. 
Piwo bezalkoholowe smakowe 0,33 l (0% 
alk.) 

l 60 
20 

 

Część 6:  Dostawa napojów bezalkoholowych dla Garnizonu Inowrocław. 

Lp. Nazwa produktu Jm 
Dostawa 

bezwarunkowa 
Prawo opcji 

1. 
Naturalna woda mineralna butelk. gaz. 
0,33 

l 165 
135 

2. 
Naturalna woda mineralna butelk. n/gaz. 
0,33 

l 165 
135 

 

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

3. Przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach 

prawa dotyczącego żywności, a w szczególności: 

3.1. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia  

(Dz. U. z 2010,  Nr 136, poz. 914 ze zm.), 

3.2. ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r., o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych.  

(Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.), 

3.3. rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady  

z dnia 28 stycznia 2002 r. ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, 

powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury  

w zakresie bezpieczeństwa żywności, 

3.4. rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  

29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, 

3.5. rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 

2004 r., w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz 

uchylające Dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG, 

4. Szczegółowe wymogi oraz obowiązujące dokumenty dla poszczególnych asortymentów 

składających się na przedmiot zamówienia zawarto w załącznikach od 1 do 3 („Opis przedmiotu 

zamówienia”) do umowy. 

5. Dostawa towaru, będzie wykonywana ubezpieczonym i specjalistycznym transportem przez 

Wykonawcę lub inny podmiot (np. przewoźnika), na koszt Wykonawcy, na podstawie zamówień 

składanych telefonicznie lub faksem (w przypadku zamówienia przesyłanego faksem zamówienie 

winno być potwierdzone przez osobę przyjmującą zamówienie) do Wykonawcy z wyprzedzeniem co 

najmniej dwóch dni przed dostawą, do magazynów Odbiorców znajdujących się odpowiednio w: 

 

5.1. Toruniu: ul. Okólna 37 i ul. Sobieskiego 36 oraz miejsce wskazane  

przez Zamawiającego w odległości do 50 km od granic administracyjnych m. Torunia; 

5.2. Inowrocławiu: ul. Jacewska 73 i ul. Dworcowa 56 oraz miejsce wskazane przez 
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Zamawiającego w odległości do 50 km od granic administracyjnych m. Inowrocławia. 

6. Rozładunek transportu w miejscu odbioru dostawy organizuje Wykonawca na własny koszt. 

7. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za braki i wady powstałe w czasie transportu towaru 

oraz ponosi z tego tytułu wszelkie skutki prawne. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w formie pisemnej, zmniejszenia przyjętych w umowie 

ilości, wartości i częstotliwości dostaw, w sytuacjach, których Zamawiający nie mógł przewidzieć  

w chwili jej zawarcia (np. restrukturyzacja sił zbrojnych, zmiany ilości żywionych żołnierzy). 

Wartością umowy będzie wówczas końcowa wartość faktycznie zrealizowanych dostaw. 

Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków spowodowanych zmniejszeniem ilości i wartości 

dostaw przewidzianych w umowie. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgodności norm jakościowych dostarczanych 

produktów z jakością ustaloną w niniejszym zapytaniu ofertowym. Prawo do kontroli (tj. pobrania 

prób i badania dostarczonego towaru) w imieniu Zamawiającego przysługuje właściwemu 

miejscowo dla Zamawiającego lub Odbiorcy akredytowanemu laboratorium lub laboratorium 

spełniającemu wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025. Koszt pobrania prób i badania żywności 

poniesie Wykonawca w każdym przypadku, jeżeli ocena jakości dostarczonych towarów dokonana 

przez laboratoria przywołane wyżej okaże się niezgodna z normami jakościowymi i opisem 

przedmiotu zamówienia. 

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. osiągania wyższych stanów gotowości bojowej, 

szkolenia rezerw osobowych, likwidacji klęsk żywiołowych, restrukturyzacji sił zbrojnych, kryzysu, 

zagrożenia lub wojny lub innych zadań postawionych Zamawiającemu przez organa władzy 

państwowej), Wykonawca zagwarantuje bezpłatny dowóz towaru oraz zwiększenie ilości  

i częstotliwości dostaw (przy niezmienności wartości umowy) do miejsc stacjonowania jednostek 

wojskowych oraz innych miejsc wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość dostaw we wskazane przez siebie miejsce w odległości do 40 km od granic 

administracyjnych m. Torunia lub Inowrocławia. 

11. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o zmianach, o których mowa w ust. 8,  

ze wskazaniem ich przyczyny, określeniem wymaganych ilości towaru do poszczególnych 

Odbiorców, częstotliwości dostaw oraz wskazaniem ewentualnie nowych Odbiorców, z konkretnym 

wskazaniem dnia, do którego będą zmiany obowiązywały. 

12. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy składa się z zamówienia podstawowego oraz z zamówienia 

objętego prawem opcji. 

13. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w następującym zakresie: 

12.1. Zamawiający określił ilości produktów, jakie wybrany Wykonawca ma bezwarunkowo 

dostarczyć w ramach niniejszej umowy („podstawowy zakres zamówienia”). 

12.2. Jeżeli w trakcie realizacji umowy okaże się, iż Zamawiający posiada środki finansowe oraz 

potrzebę zamówienia większej ilości produktów w stosunku do przewidzianych  

w podstawowym zakresie zamówienia, Zamawiający pozostawia sobie możliwość 

skorzystania z prawa opcji i złożenia zamówienia dodatkowego, za które Wykonawcy będzie 

przysługiwało odrębne wynagrodzenie.  

12.3. W przypadku zamówienia dodatkowej ilości produktów rozliczenie będzie następowało na 

podstawie cen jednostkowych ujętych w ofercie Wykonawcy. 

12.4. Zamówienie wynikające z prawa opcji nie przekroczy podstawowego zakresu zamówienia  

12.5. Wykonawca przystąpi do realizacji dostawy w ramach prawa opcji po przesłaniu przez 

Zamawiającego zamówienia w formie pisemnej. 

14. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie 

zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od 

zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji 
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zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku 

do Zamawiającego.  

 

II  MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

 

1. Miejsca dostaw:  

1.1. Toruń, ul. Okólna 37 u ul. Sobieskiego 36 oraz miejsca wskazane przez Zamawiającego 

w odległości do 50 km od granic administracyjnych m. Torunia 

1.2. Inowrocław, ul. Jacewska 73 (budynek nr 7), ul. Dworcowa 56  

oraz miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 50 km od granic 

administracyjnych m. Inowrocławia. 

2. Termin realizacji: od 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. 

3. Dostawy przedmiotu zamówienia winny być realizowane raz w tygodniu, od poniedziałku do 

czwartku w godz. od 7.00 do 12.00, zgodnie z wymaganiami - jakościowymi, transportowymi  

i w opakowaniach - wskazanymi przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 umowy, pod rygorem 

odmowy ich przyjęcia w przypadku opóźnienia, niezgodności z zamówieniem lub warunkami 

umowy. 

4. W przypadku zgłoszenia nieplanowanej dostawy, wynikającej z dodatkowych zadań stawianych 

Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia takiego zamówienia do 24 godzin 

od momentu zgłoszenia dodatkowego zadania. 

 

III OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

 

1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu – Ofercie cenowej, stanowiącym załącznik nr 1  

do niniejszego zapytania, opatrzona pieczątką firmową i podpisem osoby upoważnionej. 

2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu 

reprezentacji: 

2.1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji; 

2.2. Aktualną decyzję administracyjną właściwego organu Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej w sprawie zatwierdzenia, przedłużenia warunkowego zatwierdzenia zakładów, 

które produkują lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia niezwierzęcego lub 

pochodzenia zwierzęcego nieobjętego urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, 

zgodne z art. 62 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności  

i żywienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1541 z późn. zm.)  

lub  

2.3. Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zgodne z art. 62 ust. 1 pkt 4 w związku  

z art. 67 ust. 3 pkt 6 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności  

i żywienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1541 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Zdrowia  

z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji  

i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność 

podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2007 r. nr 106 

poz. 730) - nie dotyczy rolników, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.  

o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 z późn. zm.) 
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  lub 

2.4. Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli  

w zakresie dostaw bezpośrednich na podstawie art. 63 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.  

o bezpieczeństwie żywności żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541 z późn. zm.) - dotyczy 

rolników, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 

rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 z późn. zm.) 

2.5. Dokument potwierdzający wdrożenie systemu HACCP w jednej z następujących form: 

certyfikat systemu HACCP wdrożonego przez firmy posiadające akredytację  

i uprawnienia Polskiego Centrum Akredytacyjnego z siedzibą w Warszawie; 

2.6. Krajowej organizacji akredytacyjnej dla danego kraju lub zaświadczenie właściwego 

organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu 

nadzoru nad stosowaniem zasad wdrożonego systemu HACCP. Przedłożone zaświadczenie 

powinno potwierdzać, że Wykonawca wdrożył oraz stosuje zasady systemu HACCP 

(podstawa: art. 59 i 73 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności  

i żywienia Dz. U. z 2018 r. poz. 1541 z późn. zm.);  

2.7. Krajowej organizacji akredytacyjnej dla danego kraju lub zaświadczenie właściwego 

organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu 

nadzoru nad stosowaniem zasad wdrożonego systemu HACCP pozyskiwanego towaru  

(w przypadku hurtowni). Przedłożone zaświadczenie powinno potwierdzać, że Wykonawca 

wdrożył oraz stosuje zasady systemu HACCP (podstawa: art. 59 i 73 ustawy  

 z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. z 2018 r. poz. 1541 

z późn. zm.);  

2.8. Oświadczenie Wykonawcy, że nie została wydana aktualnie obowiązująca decyzja 

Wojskowego Inspektora Weterynaryjnego nakazująca dowódcom jednostek  

i instytucjom wojskowym zaprzestania zaopatrywania się u Wykonawcy. 

2.9. Aktualna polisa ubezpieczeniowa w zakresie odpowiedzialności za szkody osobowe oraz 

rzeczowe wyrządzone przez wyroby wyprodukowane, dostarczone oraz sprzedane przez 

Dostawcę. 

1. Wszystkie dokumenty, które nie są dokumentami wytworzonymi przez Wykonawcę, winny być 

przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę. 

2. Oferty niekompletne zostaną odrzucone! (np. w przypadku robót budowlanych brak 

załączonego szczegółowego kosztorysu ofertowego). 

 

IV OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY: 

 

1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich (PLN) za pomocą cyfr i słownie (po zaokrągleniu do 

pełnych groszy). 

2. Cena oferowana musi obejmować w kalkulacji wszystkie koszty i składniki, niezbędne do wykonania 

przedmiotu zamówienia, m.in.: koszt ubezpieczenia przedmiotu zamówienia, koszty transportu, itp.  

3. Cena oferty w czasie obowiązywania umowy jest stała.  

4. Jeżeli w ofercie nastąpią omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, Zamawiający poprawi je zgodnie  

ze sposobem obliczania ceny opisanym w zapytaniu ofertowym z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek, informując jednocześnie Wykonawcę o dokonaniu poprawek. 

5. Wszelkie zamiany polegające na pominięciu jakiejkolwiek z istniejących w formularzu ofertowym 

pozycji (dotyczy to również podania wartości „0”) nie będą uznane za możliwe do poprawienia  

i skutkować będą odrzuceniem oferty. 
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V FORMA SKŁADANIA OFERT: 

 

1. Oferta powinna mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.  

2. Oferta musi być złożona w jednym egzemplarzu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub 

opakowaniu, zabezpieczającym jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

3. Kopertę (opakowanie) należy opatrzyć numerem referencyjnym. 

4. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:  

12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY 

87 – 100 Toruń ul. Okólna 37 

Kancelaria Jawna (bud. Nr 97 pok. Nr 11). 

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 

lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego. 

 

VI  MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ: 

 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 18.11.2020 r. o godzinie 11.00 – dotyczy to również ofert 

złożonych inaczej niż osobiście. 

2. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 18.11.2020 r., o godzinie 11.30 w siedzibie 

Zamawiającego – budynek nr 97. 

3. Oferty złożone po terminie, Zamawiający zwróci Wykonawcy. 

4. Oferty nieopakowane i nieoznaczone, dostarczone  w sposób odmienny niż opisany w zapytaniu 

ofertowym nie będą brane pod uwagę podczas otwarcia ofert. Brak adnotacji na opakowaniu 

dotyczącej Wykonawcy może uniemożliwić Zamawiającemu wycofanie lub zwrot oferty. 

 

VII OCENA OFERT, WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ: 

 

1. Jedynym kryterium wyboru jest wartość brutto każdej części oddzielnie. Stanowi ona podstawę 

oceny i porównania ofert. 

2. Po stwierdzeniu ważności złożonej oferty, Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego 

oferta jest najkorzystniejsza cenowo. 

3. Jeżeli w ofercie brak wskazania choćby jednego z wymaganych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający odrzuci ofertę. 

 

VIII WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany, do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w wysokości 5 % oferowanej ceny (zaokrąglonej w dół do pełnych 

setek w PLN). Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub  

w kilku następujących formach: 

1.1. Pieniądzu; 
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1.2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy  

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 

pieniężnym; 

1.3. Gwarancjach bankowych; 

1.4. Gwarancjach ubezpieczeniowych; 

2. Zabezpieczenie w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w NBP nr rachunku  

08 1010 1078 0104 3213 9120 1000. W tytule przelewu należy wpisać: zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy oraz numer referencyjny postępowania. 

3. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku  

do terminu przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej  

w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego 

zabezpieczenia na okres wynikający z  aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiający  

ma prawo potrącić wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy z  płatności za wykonanie 

przedmiotu umowy. 

4. W przypadku wnoszenia ZNWU (zabezpieczenia należytego wykonania umowy) w formie innej  

niż pieniądzu (ust. 1 pkt od 1.2. do 1.4. niniejszego rozdziału): 

4.1. Zamawiający wymaga, aby wystawiona gwarancja była bezwarunkowa, nieodwołalna, płatna na 

pierwsze żądanie Zamawiającego; 

4.2. Z treści przedłożonego dokumentu nie może wynikać konieczność przekazania żądania zapłaty 

za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego; 

4.3. Niedopuszczalny jest zapis żądający potwierdzenia przez notariusza lub bank, że podpisy na 

żądaniu do zapłaty zostały złożone przez osoby uprawnione do reprezentacji Zamawiającego. 

4.4. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądzu powinno mieć 

termin ważności o 30 dni dłuższy od terminu wykonania umowy. 

5. ZNWU wnoszone w innej formie niż pieniądzu należy zdeponować w Kancelarii Jawnej 12 WOG, 

bud. nr 97, pokój nr 12, w godz. od 7.00 do 14.00. 

 

IX OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI: 

 

  Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: p. Joanna KUCHAREK. 

Kontakt z Zamawiającym dopuszczony jest jedynie formie pisemnej za pośrednictwem faksu:                                        

261 433 660 lub e-mail: 12wog@ron.mil.pl . 

  Odpowiedzi na pytania Zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej. 

X  O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje na własnej stronie internetowej 

zamieszczając również zestawienie złożonych ofert oraz informację o ofertach odrzuconych. 

XI Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od prowadzonego postępowania.  

Do prowadzonego postępowania nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

Niniejsze zapytanie cenowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego. 

 

XII  KLAUZULA INFORMACYJNA  ZGODNIE Z ART. 13 RODO: 

1. Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

mailto:12wog@ron.mil.pl
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(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy,  

ul. Okólna 37, 87-100 Toruń; 

1.2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO  

w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

1.3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty, uprawnione do 

uzyskania danych na podstawie prawa oraz usługobiorcy (jednostki i instytucje wojskowe na 

terenie których realizowana będzie umowa). 

1.4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz 

zgodnie z kategorią archiwalną wynikającą z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt; 

1.5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem realizacji umowy;   

1.6. administrator danych nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego; 

1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

2. Posiada Pani/Pan: 

2.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

2.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 

2.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   

2.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

3. Nie przysługuje Pani/Panu: 

3.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

3.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

3.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.  

 

Załączniki: 

Nr 1 – Oferta cenowa 

Nr 2 – Projekt umowy wraz z załącznikami (opisem przedmiotu zamówienia) 

 

 

*  Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu 

oraz jego załączników. 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,  

lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

…………………………………….     Toruń, dnia ……………………….. 

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 

OFERTA CENOWA 

 

DANE WYKONAWCY: 

Pełna nazwa ………………………………………………………………………………………….………… 

Adres …………………………………………………………………………………................……....….…… 

NIP ………………………………………… REGON ……………………………………….… 

PESEL (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej)  …………………………….…. 

tel. …………………………………………  fax. ……………………………………….… 

adres poczty elektronicznej: ………………………………………………………….………………….….… 

Nr konta Wykonawcy: 

                                

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na: 

Część 1: Dostawa sosów, zup i przypraw przetworzonych dla Garnizonu Toruń, 

Część 2: Dostawa sosów, zup i przypraw przetworzonych dla Garnizonu Inowrocław, 

Część 3: Dostawa kawy i herbaty dla Garnizonu Toruń, 

Część 4: Dostawa kawy i herbaty dla Garnizonu Inowrocław, 

Część 5: Dostawa napojów bezalkoholowych dla Garnizonu Toruń, 

Część 6:  Dostawa napojów bezalkoholowych dla Garnizonu Inowrocław. 

oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia, w cenie podanej poniżej, obliczonej 

wg zasad opisanych w zapytaniu ofertowym: 

 

Część 1: Dostawa sosów, zup i przypraw przetworzonych dla Garnizonu Toruń, 

 

Lp. Nazwa produktu Jm Ilość 

Stawka 
podatku 

VAT 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Cena brutto 
/ilość x cena 
jednostkowa 

brutto/ 

1. Sos grzybowy kg 15    

2. Sos do sałatek kg 5    

3. Barszcz czerwony - instant kg 95    

4. Żurek kg 130    

5. Bulion drobiowy kg 250    

6. Rosół wołowy kg 50    

7. Kostka rosołowa (pasta) kg 90    

8. Majonez jednoporcjowy kg 425    
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9. Majonez kg 200    

10. Musztarda jednoporcjowa kg 500    

11. Musztarda kg 70    

12. Ketchup jednoporcjowy kg 460    

13. Ketchup kg 70    

14. Przyprawa do zup w płynie l 180    

15. Przyprawa do mięsa kg 80    

16. Przyprawa uniwersalna kg 140    

17. Przyprawa gyros kg 35    

18. Ocet l 400    

19. Koncentrat pomidorowy kg 550    

20. Kwasek cytrynowy kg 10    

21. Żelatyna spożywcza kg 15    

22. Liśc laurowy kg 8    

23. Majeranek kg 20    

24. Tymianek kg 2    

25. Kminek kg 2    

26. Ziele angielskie kg 15    

27. Borowik suszony kg 6    

28. Podgrzybek suszony kg 7    

29. Rozmaryn kg 2    

30. Czosnek kg 4    

31. Papryka chili kg 3    

32. Papryka słodka kg 7    

33. Mięta świeża cięta kg 3    

34. Bazylia świeża cięta kg 3    

35. Oregano kg 2    

36. Carry kg 2    

37. Koperek suszony kg 2    

38. Natka pietruszki suszona kg 2    

39. Kolendra kg 1    

40. Cynamon kg 3    

41. Zioła prowansalskie kg 2    

Wartość brutto części 1 /suma cen brutto/  

 

Słownie wartość brutto części 1:…………………………………….………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………..………………….. 

(UWAGA: W przypadku stosowania zmniejszonych stawek VAT Wykonawca jest zobowiązany wskazać 

podstawy prawne stosowania takich stawek). 
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Część 2: Dostawa sosów, zup i przypraw przetworzonych dla Garnizonu Inowrocław. 

Lp. Nazwa produktu Jm Ilość 

Stawka 

podatku 

VAT 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Cena brutto 

/ilość x cena 

jednostkowa 

brutto/ 

1. Sos grzybowy kg 5 
   

2. Sos do sałatek kg 10 
   

3. 
Barszcz czerwony - instant 

kg 15 
   

4. Żurek kg 30 
   

5. Bulion drobiowy kg 250 
   

6. Rosół wołowy kg 50 
   

7. Kostka rosołowa (pasta) kg 10 
   

8. Majonez jednoporcjowy kg 25 
   

9. Majonez kg 100 
   

10. Musztarda jednoporcjowa kg 100 
   

11. Musztarda kg 50 
   

12. Ketchup jednoporcjowy kg 100 
   

13. Ketchup kg 50 
   

14. Przyprawa do zup w płynie l 200 
   

15. Przyprawa do mięsa kg 20 
   

16. Przyprawa uniwersalna kg 20 
   

17. Przyprawa gyros kg 10 
   

18. Ocet l 200 
   

19. Koncentrat pomidorowy kg 400 
   

20. Kwasek cytrynowy kg 10 
   

21. Żelatyna spożywcza kg 5 
   

22. Liśc laurowy kg 2 
   

23. Majeranek kg 20 
   

24. Tymianek kg 1 
   

25. Kminek kg 1 
   

26. Ziele angielskie kg 5 
   

27. Borowik suszony kg 2 
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28. Podgrzybek suszony kg 5 
   

29. Rozmaryn kg 1 
   

30. Czosnek kg 1 
   

31. Papryka chili kg 1 
   

32. Papryka słodka kg 3 
   

33. Oregano kg 1 
   

34. Carry kg 1 
   

35. Cynamon kg 1 
   

36. Zioła prowansalskie kg 1 
   

Wartość brutto części 2 / suma cen brutto/  

 

Słownie wartość brutto części 2:…………………………………….………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………..………………….. 

(UWAGA: W przypadku stosowania zmniejszonych stawek VAT Wykonawca jest zobowiązany wskazać 

podstawy prawne stosowania takich stawek). 

 

Część 3: Dostawa kawy i herbaty dla Garnizonu Toruń, 

Lp. Nazwa produktu Jm Ilość 

Stawka 

podatku 

VAT 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Cena brutto 

/ilość x cena 

jednostkowa 

brutto/ 

1. Kawa naturalna mielona kg 70 
   

2. Kawa rozpuszczalna kg 50 
   

3. Kawa rozpuszczalna -saszetka kg 16 
   

4. Herbata czarna liściasta kg 50 
   

5. Herbata czarna granulowana kg 115 
   

6. 
Herbata w torebkach 
(ekspresowa) 

kg 90 
   

7. Herbata witaminizowana kg 20 
   

Wartość brutto części 3 / suma cen brutto/  

 

Słownie wartość brutto części 3:…………………………………….………………………………………….. 
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…………………………………………………………………………………………………..………………….. 

(UWAGA: W przypadku stosowania zmniejszonych stawek VAT Wykonawca jest zobowiązany wskazać 

podstawy prawne stosowania takich stawek). 

 

Część 4: Dostawa kawy i herbaty dla Garnizonu Inowrocław. 

Lp. Nazwa produktu Jm Ilość 

Stawka 

podatku 

VAT 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Cena brutto 

/ilość x cena 

jednostkowa 

brutto/ 

1. Kawa naturalna mielona kg 15 
   

2. Kawa rozpuszczalna kg 25 
   

3. Herbata czarna liściasta kg 10 
   

4. Herbata czarna granulowana kg 25 
   

5. 
Herbata w torebkach 
(ekspresowa) 

kg 40 
   

6. Herbata witaminizowana kg 20 
   

Wartość brutto części 4 / suma cen brutto/  

 

Słownie wartość brutto części 4:…………………………………….………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………..………………….. 

(UWAGA: W przypadku stosowania zmniejszonych stawek VAT Wykonawca jest zobowiązany wskazać 

podstawy prawne stosowania takich stawek). 

 

Część 5: Dostawa napojów bezalkoholowych dla Garnizonu Toruń, 

Lp. Nazwa produktu Jm Ilość 

Stawka 

podatku 

VAT 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Cena brutto 

/ilość x cena 

jednostkowa 

brutto/ 

1. 
Naturalna woda mineralna butelk. 
gaz. 0,33 

l 250 
   

2. 
Naturalna woda mineralna butelk. 
n/gaz. 0,33 

l 250 
   

3. 
Piwo bezalkoholowe 0,33 l (0% 
alk.) 

l 40 
   

4. 
Piwo bezalkoholowe smakowe 
0,33 l (0% alk.) 

l 60 
   

Wartość brutto części 5 / suma cen brutto/  

 

Słownie wartość brutto części 5:…………………………………….………………………………………….. 
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………………………………………………………………………………………………..………………….. 

(UWAGA: W przypadku stosowania zmniejszonych stawek VAT Wykonawca jest zobowiązany wskazać 

podstawy prawne stosowania takich stawek). 

 

Część 6:  Dostawa napojów bezalkoholowych dla Garnizonu Inowrocław. 

Lp. Nazwa produktu Jm Ilość 

Stawka 

podatku 

VAT 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Cena brutto 

/ilość x cena 

jednostkowa 

brutto/ 

1. 
Naturalna woda mineralna 
butelk. gaz. 0,33 

l 165 
   

2. 
Naturalna woda mineralna 
butelk. n/gaz. 0,33 

l 165 
   

Wartość brutto części 6 / suma cen brutto/  

 

Słownie wartość brutto:…………………………………….…………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 (UWAGA: W przypadku stosowania zmniejszonych stawek VAT Wykonawca jest zobowiązany wskazać 

podstawy prawne stosowania takich stawek). 

 

1. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację zamówienia  jest:  

…………………….………………………………………………………………………………… 

(podać imię i nazwisko, numer telefonu i faksu, e-mail) 

2. Oświadczamy, że posiadamy wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy odpowiednim potencjałem 

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i znajdujemy się w sytuacji 

ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

3. Oświadczamy, że wartość brutto oferty zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi 

Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty oraz że ceny przez nas określone nie będą podlegały 

zmianom w trakcie realizacji umowy. 

4. Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu 

ofertowym. 

5. Oświadczam/y, że: 

5.1. zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowym oraz posiedliśmy informacje niezbędne do złożenia 

oferty, 

5.2. przewidujemy/nie przewidujemy powierzenie podwykonawcom realizacji części zamówienia 

………………………………………………………………………..……………………… 

(W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom należy wskazać nazwę  

i adres podwykonawcy oraz część powierzoną). 

5.3. wyrażam/y zgodę na otrzymanie należności przelewem w ciągu 30 dni od dnia przedłożenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

6. Oferta wraz z załącznikami została złożona na ..................... stronach. 

7. Do oferty załączam/y następujące dokumenty: 
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7.1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

7.2. ………………………………………………………………………………………………………………….. 

7.3. ………………………………………………………………………………………………………………….. 

7.4. ………………………………………………………………………………………………………………….. 

7.5. ………………………………………………………………………………………………………………….. 

7.6. ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

8. Oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 

się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 

......................,dn................................                

                                                                        

      ......................................................................... 

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 

(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) 

 

 

1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

U m o w a  N r  . . . . . . / 2 0 1 9  

/ p r o j e k t /  

 

Zawarta w Toruniu w dniu . . . . . . 2019 r.  pomiędzy: 

 

SKARBEM PAŃSTWA - 12 WOJSKOWYM ODDZIAŁEM GOSPODARCZYM z siedzibą w Toruniu,  

ul. Okólna 37, faks. 261 433 660 

NIP: 956-228-88-38, REGON: 340901725, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, który reprezentuje: 

Komendant – ……………………………………… 

a 

Firmą: …………………………………………………………………….. 

 z siedzibą: w …………. , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  

pod numerem KRS: ………………….., adres: ……………………………………….. 

NIP: ………………, REGON: ……………….., tel. …………….., e-mail: ………………….  

zwaną dalej WYKONAWCĄ, którą reprezentuje  

 

…………………………………………………. 

 

Umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018  r., poz. 1986),na podstawie 

Regulaminu udzielania zamówień publicznych w 12 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Toruniu na: 

Część 1: Dostawa sosów, zup i przypraw przetworzonych dla Garnizonu Toruń, 

Część 2: Dostawa sosów, zup i przypraw przetworzonych dla Garnizonu Inowrocław, 

Część 3: Dostawa kawy i herbaty dla Garnizonu Toruń, 

Część 4: Dostawa kawy i herbaty dla Garnizonu Inowrocław, 

Część 5: Dostawa napojów bezalkoholowych dla Garnizonu Toruń, 

Część 6:  Dostawa napojów bezalkoholowych dla Garnizonu Inowrocław. 

 

Określenia użyte w dalszej części niniejszej umowy oznaczają: 

1. Zamawiający – 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy, strona zamówienia publicznego,  

w wyniku   którego doszło do zawarcia niniejszej umowy. 

2. Wykonawca – strona zamówienia publicznego w wyniku którego doszło do zawarcia niniejszej umowy. 

3. Towar - artykuły żywnościowe stanowiące przedmiot umowy wymieniony w tabelach. 

4. Partia produkcyjna – określona ilość artykułu rolno - spożywczego wyprodukowanego,  przetworzonego 

lub zapakowanego w praktycznie takich samych warunkach i dostarczonego do Odbiorcy w rozumieniu 

ustawy z 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (tj. Dz. U z 2005 r. 

Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), 

5. Norma - norma przedmiotowa określająca sposób wytworzenia towaru i sprawy pochodne, określona 

w umowie. 
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6. Opakowanie  zgodnie z wymogami ujętymi w § 1. 

7. Przyjmujący  Przedstawiciel wojskowy dokonujący odbioru u Odbiorcy. 

8. Płatnik – 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy Toruń. 

9. Odbiorcy – jednostki lub instytucje wojskowe, dla których przeznaczony jest towar. 

10. ZNWU  zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

11. PIS – Państwowa Inspekcja Sanitarna.  

12. Wz – dokument wydania zewnętrznego wystawiony przez Wykonawcę. 

13. WOMP – Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej. 

14. Opcja – ilość towaru po potwierdzeniu  środków finansowych i potrzeby zamówienia 

 

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy polegający  

na  dostawie …………….. na warunkach określonych w niniejszej umowie.  

2. Przedmiot umowy dostarczany przez Wykonawcę, będzie zgodny z opisem przedmiotu zamówienia 

stanowiącym załączniki do umowy oraz będzie wytwarzany zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

3. Wykonawca dostarczy towar w asortymencie zawartym w poniższej tabeli: 

lp. nazwa produktu jm. 
ilość 

bezwarunkowa 
ilość opcjonalna 

     

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość w formie pisemnej zmniejszenia lub zwiększenia przyjętych  

w umowie ilości, wartości i częstotliwości dostaw, w sytuacjach, których Zamawiający nie mógł 

przewidzieć w chwili jej zawarcia (np. restrukturyzacja sił zbrojnych, zmiany ilości żywionych żołnierzy). 

Wartością umowy będzie wówczas końcowa wartość faktycznie zrealizowanych dostaw. Zamawiający nie 

będzie ponosił ujemnych skutków spowodowanych zmniejszeniem ilości i wartości dostaw 

przewidzianych w umowie. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgodności norm jakościowych dostarczanych 

produktów z jakością ustaloną w niniejszej SIWZ. Prawo do kontroli (tj. pobrania prób i badania 

dostarczonego towaru) w imieniu Zamawiającego przysługuje właściwemu miejscowo dla Zamawiającego 

lub Odbiorcy akredytowanemu laboratorium lub laboratorium spełniającemu wymagania normy PN-EN 

ISO/IEC 17025. Koszt pobrania prób i badania żywności poniesie Wykonawca w każdym przypadku, 

jeżeli ocena jakości dostarczonych towarów dokonana przez laboratoria przywołane wyżej okaże się 

niezgodna z normami jakościowymi i opisem przedmiotu zamówienia. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. osiągania wyższych stanów gotowości bojowej, 

szkolenia rezerw osobowych, likwidacji klęsk żywiołowych, restrukturyzacji sił zbrojnych, kryzysu, 

zagrożenia lub wojny lub innych zadań postawionych Zamawiającemu przez organa władzy państwowej), 

Wykonawca zagwarantuje bezpłatny dowóz towaru oraz zwiększenie ilości i częstotliwości dostaw (przy 

niezmienności wartości umowy) do miejsc stacjonowania jednostek wojskowych oraz innych miejsc 

wskazanych przez Zamawiającego. 

7. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o zmianach, o których mowa w ust. 6,  

ze wskazaniem ich przyczyny, określeniem wymaganych ilości towaru do poszczególnych Odbiorców, 

częstotliwości dostaw oraz wskazaniem ewentualnie nowych Odbiorców, z konkretnym wskazaniem dnia, 

do którego będą zmiany obowiązywały. 

8. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy składa się z zamówienia podstawowego oraz z zamówienia 

objętego prawem opcji. 
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9. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w następującym zakresie: 

9.1. Zamawiający określił ilości produktów, jakie wybrany Wykonawca ma bezwarunkowo dostarczyć 

w ramach niniejszej umowy („podstawowy zakres zamówienia”). 

9.2. Jeżeli w trakcie realizacji umowy okaże się, iż Zamawiający posiada środki finansowe oraz 

potrzebę zamówienia większej ilości produktów w stosunku do przewidzianych  

w podstawowym zakresie zamówienia, Zamawiający pozostawia sobie możliwość skorzystania  

z prawa opcji i złożenia zamówienia dodatkowego, za które Wykonawcy będzie przysługiwało 

odrębne wynagrodzenie.  

9.3. W przypadku zamówienia dodatkowej ilości produktów rozliczenie będzie następowało na 

podstawie cen jednostkowych ujętych w ofercie Wykonawcy. 

9.4. Zamówienie wynikające z prawa opcji nie przekroczy podstawowego zakresu zamówienia  

9.5. Wykonawca przystąpi do realizacji dostawy w ramach prawa opcji po przesłaniu przez 

Zamawiającego zamówienia w formie pisemnej. 

10. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie 

zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od 

zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji zamówienia 

w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do 

Zamawiającego.  

 

§ 2 TERMIN  REALIZACJI UMOWY 

 

Termin realizacji przedmiotu umowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

 

§ 3 WARTOŚĆ UMOWY 

 

1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 przysługuje zapłata  

na ogólną kwotę brutto: ………………. zł., (słownie: …………………………………………………….. 

złotych), obliczona na podstawie jednostkowych cen przedmiotu zamówienia określonych  

w formularzu ofertowym. 

2. Ceny jednostkowe, zawarte zostały w załączniku nr 4 do niniejszej umowy i są takie jak określone  

w formularzu ofertowym Wykonawcy. 

3. Cena dostawy obejmuje wszystkie koszty związane z jej realizacją i jest stała przez okres obowiązywania 

umowy. 

4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z tzw. „prawa opcji”, zdefiniowanego  

w § 1 pkt 8, Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, wyliczone według cen jednostkowych 

przedstawionych w ofercie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2.  

5. Maksymalna wartość umowy (z wykorzystaniem prawa opcji) wynosi ………………………….…. zł.  

 

§ 4 DOSTAWA I ODBIÓR 

 

1. Dostawa towaru, o którym mowa w § 1 będzie wykonywana ubezpieczonym i specjalistycznym 

transportem przez Wykonawcę lub inny podmiot (np. przewoźnika), na koszt Wykonawcy, na podstawie 

zamówień składanych telefonicznie lub faksem (w przypadku zamówienia przesyłanego faksem 

zamówienie winno być potwierdzone przez osobę przyjmującą zamówienie) do Wykonawcy  

z wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni przed dostawą, do magazynów Odbiorców znajdujących się 
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odpowiednio w: 

1.1. Toruniu: ul. Okólna 37 i ul. Sobieskiego 36 oraz miejsce wskazane przez Zamawiającego  

w odległości do 50 km od granic administracyjnych m. Torunia; 

1.2. Inowrocławiu: ul. Jacewska 73 i ul. Dworcowa 56 oraz miejsce wskazane przez Zamawiającego 

w odległości do 50 km od granic administracyjnych m. Inowrocławia. 

2. Rozładunek transportu w miejscu odbioru dostawy organizuje Wykonawca na własny koszt. 

3. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za braki i wady powstałe w czasie transportu towaru oraz 

ponosi z tego tytułu wszelkie skutki prawne. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na poddanie się rygorom procedur bezpieczeństwa zgodnie  

z wymogami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2005  

Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.) w zakresie działania Wewnętrznych Służb Dyżurnych  

oraz procedur związanych z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych  

(Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 z późn. zm.), przyjętych w jednostce wojskowej w czasie 

dostarczania towaru do Odbiorcy. 

5. Wykonawca celem zapewnienia właściwej i sprawnej organizacji wjazdu w celu realizacji zamówienia na 

teren wojskowy, przed terminem rozpoczęcia realizacji dostaw, przekaże Zamawiającemu w formie 

pisemnej wykaz środków transportu i dane kierowców (dane personalne, numer i seria dowodu 

osobistego, marka, numer rejestracyjny pojazdu). W przypadku korzystania z transportu innego 

przewoźnika należy dodatkowo podać jego dane. 

6. Dostawy przedmiotu zamówienia winny być realizowane  raz w tygodniu, od poniedziałku do 

czwartku w godz. od 7.00 do 12.00, zgodnie z wymaganiami - jakościowymi, transportowymi  

i w opakowaniach - wskazanymi przez Zamawiającego w załącznikach od 1 do 3 umowy, pod rygorem 

odmowy ich przyjęcia w przypadku opóźnienia, niezgodności z zamówieniem lub warunkami umowy. 

7. W przypadku zgłoszenia nieplanowanej dostawy, wynikającej z dodatkowych zadań stawianych 

Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia takiego zamówienia do 24 godzin od 

momentu zgłoszenia dodatkowego zadania. 

 

§ 5 WYMAGANIA JAKOŚCIOWE 

 

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że produkty dostarczane w ramach umowy  

są wolne od wad prawnych i fizycznych oraz roszczeń osób trzecich. 

2. Termin przydatności do spożycia towarów w chwili dostawy do Odbiorcy, nie może być krótszy niż 

określony w wymaganiach dotyczących trwałości w „Opisie przedmiotu zamówienia” (załącznikach od 1 

do 3 do umowy). 

3. Ilościowy i jakościowy odbiór towaru będzie dokonywany przez Odbiorcę, w jego magazynie w oparciu 

o podpisaną umowę, obowiązujące normy jakościowe oraz zgodnie z procedurami systemu HACCP dla 

danego Odbiorcy. 

4. Dla określenia jakości odbieranego towaru Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przez: 

inspektora PIS (IW) lub WOMP (także w obecności uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego)  

w zakresie: procesów technologicznych, jakości surowców użytych do produkcji, stanu sanitarno–

higienicznego pomieszczeń, urządzeń i maszyn produkcyjnych, higieny osobistej zatrudnionego 

personelu, warunków socjalnych, warunków magazynowania surowców i gotowych przetworów, 

sposobu transportu towaru. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na pobieranie prób przedmiotowych produktów i ich przebadanie we 

właściwym miejscowo  (dla Zamawiającego lub Odbiorcy) laboratorium Wojewódzkiej Stacji  

Sanitarno – Epidemiologicznej, laboratorium WOMP lub w akredytowanym laboratorium lub laboratorium 

spełniającym wymagania normy PN–EN ISO/IEC 17025 (w tym trzykrotnie na koszt Wykonawcy) celem 

określenia jakości zdrowotnej i handlowej towarów dostarczanych w ramach niniejszej umowy. 
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6. W przypadku dostarczenia towaru z wadami (dotyczy to także zmiany ilości towaru  

lub niezgodności asortymentu) Odbiorca w ramach postępowania reklamacyjnego może odmówić jego 

przyjęcia i żądać wymiany na towar wolny od wad. W przypadku uwzględnienia słuszności reklamacji, 

Wykonawca zobowiązany jest w terminie 24 godzin od chwili zgłoszenia reklamacji, do dostarczenia 

towaru wolnego od wad bez prawa żądania dodatkowych opłat z tego tytułu. 

7. Odbiorca, według własnej oceny może zrezygnować z żądania wymiany towaru na towar wolny od wad 

w przypadku, gdy otrzymanie towaru, wskutek braku zachowania terminu, stało się dla Odbiorcy zbędne. 

8. Odbiorca po stwierdzeniu widocznych lub ukrytych wad jakościowych towaru podczas odbioru lub 

wynikłych podczas magazynowania, postawi towar do dyspozycji Wykonawcy, zgodnie z zasadami 

systemu HACCP dla danego Odbiorcy. 

9. Odbiorca o stwierdzonych wadach jakościowych powiadomi niezwłocznie telefonicznie lub faxem 

Wykonawcę i Inspektora WOMP oraz potwierdzi to przesłaniem protokołu reklamacyjnego do 

Wykonawcy, Inspektora WOMP i Zamawiającego. Wzór protokołu reklamacyjnego stanowi załącznik 

nr 5 do niniejszej umowy. 

10. W przypadku niezrealizowania dostawy w terminie lub jej braku, Odbiorca sporządzi protokół 

reklamacyjny, który wraz z kopią złożonego zapotrzebowania (lub innymi dokumentami oświadczającymi 

fakt wystąpienia niezgodności, np. dokument WZ lub kopia faktury z odnotowaną  godziną przyjęc ia 

dostawy) prześle Zamawiającemu w terminie 2 dni. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do decydowania o sposobie regulowania powstałych niedoborów, 

wymianie towaru na wolny od wad lub korekcie faktury. 

12. W przypadku dostarczenia towaru środkiem transportu niespełniającym wymagań ustawowych, 

Odbiorca może odmówić jego przyjęcia, żądając wymiany towaru i ponownego dostarczenia go 

środkiem transportu spełniającym wymagania, w czasie do 24 godzin licząc od momentu stwierdzenia 

dostawy wadliwym środkiem transportu. 

13. W przypadku trzykrotnego naruszenia norm jakościowych określonych umową, potwierdzonego przez 

PIS (IW), WOMP, a także przez akredytowane laboratorium lub laboratorium spełniające wymagania 

normy PN–EN ISO/IEC 17025, bądź trzykrotnego potwierdzenia przez te instytucje innych 

nieprawidłowości w zakresie określonym w ust. 3 i 6 niniejszego paragrafu lub trzykrotnego uchybienia  

w dostawach określonych w ust. 10, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy. 

 

§ 6 WARUNKI USUNIĘCIA WAD 

 

1. Jeżeli Wykonawca nie uzna reklamacji lub niezwłocznie na nią nie zareaguje, Zamawiający zleci Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej lub inspektorowi WOMP albo akredytowanemu laboratorium lub 

laboratorium spełniającemu wymagania normy PN–EN ISO/IEC 17025 - właściwym miejscowo dla 

Odbiorcy lub dla Zamawiającego – pobranie prób towaru do zbadania. 

2. Przy pobieraniu prób obecny będzie przedstawiciel instytucji określonej w ust. 1, przedstawiciel 

Wykonawcy i upoważniony przedstawiciel Zamawiającego (np. Odbiorca).  

3. W przypadku, gdy Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna właściwa miejscowo dla Odbiorcy lub 

Zamawiającego jak również WOMP, laboratorium akredytowane, laboratorium spełniającym wymagania 

normy PN–EN ISO/IEC 17025 określonych badań nie wykonuje, Zamawiający zleci ich wykonanie 

innemu  laboratorium według własnego uznania.  

4. Orzeczenie wydane przez wymienioną Stację lub inne laboratorium będzie podstawą  

do określenia jakości towaru. 

5. Koszty badań laboratoryjnych ponosi strona, której ocena jakości okazała się błędna. 

6. W przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego przez dostarczony produkt 

żywnościowy, Odbiorca niezwłocznie powiadamia Zamawiającego, Wykonawcę i Wojskowy Ośrodek 

Medycyny Prewencyjnej (WOMP) właściwy miejscowo dla Odbiorcy. Czynności zmierzające do 
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wydania decyzji prowadzi inspektor WIW/WIS. 

7. Decyzja wydana przez uprawniony organ urzędowej kontroli żywności po jej uprawomocnieniu będzie 

podstawą do sporządzenia przez Odbiorcę i przesłania do Zamawiającego wniosku o podjęcie 

czynności reklamacyjnych. 

8. W przypadku wystąpienia zatruć spowodowanych złą jakością dostarczonego towaru, Wykonawca 

zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty leczenia osób poszkodowanych i przeprowadzenia 

koniecznych zabiegów sanitarnych, a także szkody poniesione przez Zamawiającego. 

 

§ 7 WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Zapłata należności za dostarczony towar nastąpi w formie przelewu, z rachunku Zamawiającego na 

rachunek bankowy Wykonawcy: ……………………………………………………………, zgodny  

z rachunkiem w ewidencji KAS w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

Termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku dłużnika nastąpi najpóźniej 

w ostatnim dniu płatności. 

2. Wystawiona przez Wykonawcę faktura winna zawierać wyłącznie asortyment wynikający 

z umowy, której dotyczy dostawa. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie obliczona 

każdorazowo jako iloczyn dostarczonych ilości i cen jednostkowych określonych w umowie. 

3. Na fakturze Wykonawca wymieni przedmiot zamówienia, jednostkę miary, ilość, cenę jednostkową 

netto, stawkę podatku VAT, wartość netto i wartość brutto oraz miejsce odbioru towaru. 

4. Zapłata będzie dokonywana odrębnie dla każdej partii skutecznie dostarczonego towaru,  

na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur (2 egzemplarze – oryginał i kopia),  

za każdą partię dostawy przyjętą przez Odbiorcę. 

5. Przez przyjęcie dostawy stanowiące podstawę do wystawienia faktury i dokonania płatności  należy 

rozumieć dostawę zgodną ze złożonym zamówieniem, bez braków ilościowych i wad jakościowych. 

6. W przypadku niedopełnienia powyższych wymagań, Zamawiający wstrzyma się od zapłaty całości lub 

części należności do czasu uzupełnienia dokumentów i skorygowania faktury, przy czym termin zapłaty 

liczy się od dnia ich uzupełnienia bądź daty dostarczenia skorygowanej faktury. 

7. Wykonawca zobowiązuje się, pod rygorem nieopłacenia faktury przez Zamawiającego, do dostarczenia 

wyłącznie produktów będących przedmiotem umowy oraz w ilościach i wartości przewidzianych umową. 

8. W przypadku przekroczenia ilości i wartości dostaw oraz zmiany asortymentu wymienionego w § 1 

umowy, Zamawiający odmówi dokonania z tego tytułu zapłaty. 

9. W przypadku dostarczania przez Wykonawcę towaru w zbiorczych opakowaniach zwrotnych Odbiorca 

dokonuje zwrotu niniejszych opakowań przy następnej dostawie. Rozliczenie zbiorczych opakowań 

zwrotnych polega na wpisie dostarczanych/zwracanych ilości przez Odbiorcę. Wpis powyższy dokonuje 

się w dowodach dostaw (Wz). 

10. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktury bez podpisu Zamawiającego. 

11. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do bezwzględnego przestrzegania zamówionych ilości towarów 

i terminów dostaw do poszczególnych magazynów (odstępstwa możliwe wyłącznie za pisemną zgodą 

Zamawiającego). 

 

§ 8 KARY UMOWNE 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną wynikłą z niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy  w wysokości: 

1.1. 15% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy lub jej 
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części, względnie rozwiąże ją ze skutkiem natychmiastowym z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca, lub gdy Wykonawca odstąpi od umowy lub jej części, względnie ją 

rozwiąże ze skutkiem natychmiastowym, z powodów leżących po jego stronie; 

1.2. 5% wartości brutto dostawy partii towaru z wadami za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia  

w dostarczeniu zamówionych towarów wolnych od wad w miejsce towarów wadliwych; 

1.3. 200 złotych za każdorazowe przekroczenie terminu dostawy, określonego w § 4 ust. 6 umowy; 

1.4. 3% wartości umowy w przypadku potwierdzonych wynikami badań niezgodności z normami 

jakościowymi i opisem przedmiotu zamówienia dostarczanych produktów, za każdy stwierdzony 

przypadek. 

2. Kara umowna musi być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowy,  

w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem zapłaty. Zamawiający ma prawo  

w trybie natychmiastowym potrącić należność z tytułu zastosowania kary z dowolnej należności 

Wykonawcy, na co niniejszy  Wykonawca wyraża  zgodę.  

3. Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego  

z powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez niego było następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów lub 

podwykonawców. 

 

§ 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1. Zamawiającemu służy prawo odstąpienia od umowy, rozwiązania jej ze skutkiem natychmiastowym  

i naliczenia kar umownych zgodnie z § 8 ust. 3 umowy w przypadku: 

1.1. nieudostępnienia zakładu do kontroli upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego lub 

właściwemu WOMP, 

1.2. trzykrotnego uchybienia terminów dostaw partii towaru, 

1.3. nie przestrzegania przez Wykonawcę warunków jakościowych towaru, sanitarnych produkcji, 

wymagań dotyczących transportu lub opakowań oraz innych postanowień umowy, a także gdy 

nieprzestrzeganie wymagań weterynaryjnych potwierdzone zostanie nakazem Wojskowego 

Inspektora Weterynaryjnego zaprzestania zaopatrywania określonego w § 8 ust. 3 rozporządzenia 

Ministra MON z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej  

(Dz. U. Nr 89, poz. 857 ze zm.), 

1.4. otrzymania przez Zamawiającego kopii decyzji wydanej przez właściwy organ urzędowej kontroli 

jakości o wstrzymaniu produkcji lub unieruchomieniu zakładu lub zakazu dostarczenia towaru dla 

Jednostek Wojskowych, 

1.5. zaniechania realizacji dostaw, z przyczyn za które odpowiada Wykonawca, 

1.6. trzykrotnego naruszenia parametrów jakościowych dostarczonych towarów określonych 

w niniejszej  umowie, 

1.7. przekroczenia, bez zgody Zamawiającego, dostarczania asortymentu innego niż przewidziany  

w umowie, 

1.8. nie przedłużenia ważności dokumentów żądanych przez Zamawiającego w przypadku upływu 

okresu, na które zostały wydane lub utraty ich ważności oraz niedostarczenia Zamawiającemu 

kserokopii dokumentu potwierdzającego zachowanie ciągłości powyższych dokumentów, 

1.9. dostarczenia produktów w ilości, terminie lub asortymencie niezgodnym z zamówieniem, a także 

niespełniających wymagań w zakresie terminu przydatności do spożycia, 

1.10. zbycia lub zastawienia wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy bez 

pisemnej zgody Zamawiającego. 
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1.11. nie przedłożenia Zamawiającemu kopii przedłużenia polisy od odpowiedzialności cywilnej. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

3. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dokonuje zapłaty faktury Wykonawcy 

w okresie 30 dni od upłynięcia terminu ustalonego w § 7 ust. 1 umowy. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. Strona, która 

odstępuje od umowy z przyczyn określonych w ust. 2 - 3 niniejszego paragrafu nie jest zobowiązana 

do zapłaty kary umownej,  ustalonej w § 8 umowy. 

 

§ 10 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy strony 

ustalają ZNWU w wysokości ………… zł. – (tj. 5% ceny oferty), słownie: …………… 00/100 w formie 

…………….. (Gwarancji bankowej, Gwarancji ubezpieczeniowej, innej, z terminem ważności o 30 dni 

kalendarzowych dłuższym od dnia upływu planowanego umownego terminu zakończenia realizacji 

przedmiotu umowy). 

2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej 

lub ubezpieczeniowej, z jej treści nie może wynikać konieczność przekazywania żądania zapłaty za 

pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego. 

3. Niedopuszczalny jest zapis żądający potwierdzenia przez notariusza lub bank, że podpisy na żądaniu  

zapłaty zostały złożone przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu 

Zamawiającego. 

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 

form (pieniądz; poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; gwarancja bankowa; gwarancja 

ubezpieczeniowa), przy założeniu, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem 

ciągłości i bez zmniejszenia jego wysokości. 

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej 

lub ubezpieczeniowej musi ona być bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie 

Zamawiającego.  

6. W przypadku wydłużenia umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokument wydłużający termin ZNWU w terminie 14 dni 

kalendarzowych od dnia podpisania aneksu pod rygorem potrącenia kwoty ZNWU z dowolnej 

należności Wykonawcy. 

7. Wykonawca, który nie zrealizował terminowo przedmiotu umowy i nie zawarł z Zamawiającym aneksu  

o wydłużeniu tego terminu, zobowiązany jest zachowując ciągłość zabezpieczenia należytego 

wykonania przedmiotu umowy złożyć w siedzibie Zamawiającego dokument ZNWU z terminem 

ważności o 30 dni dłuższym od dnia przewidzianego terminu realizacji umowy pod rygorem potrącenia 

kwoty ZNWU z faktury Wykonawcy. 

8. Zabezpieczenie gwarantujące zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy, po uprzednim wniosku 

Wykonawcy o zwrot zabezpieczenia, zostanie zwrócony na podstawie końcowego protokołu 

potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia końcowego 

odbioru. 
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§ 11 KOOPERANCI I PODWYKONAWCY 

 

1. Wykonawca powierzy wykonanie …………………………….., firmie ………………………...… 

(nazwa i adres podwykonawcy – jeśli dotyczy). 

1. Za wszelkie działania i zaniechania kooperantów, poddostawców i podwykonawców, Wykonawca 

odpowiada jak za swoje własne. Wykonawca ponosi również całkowitą odpowiedzialność za 

dotrzymanie przez nich przewidzianych umową terminów. 

2. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów. 

 

§ 12 INNE POSTANOWIENIA 

 

1. Zbycie wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu zawarcia niniejszej umowy wymaga pisemnej 

zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy na osoby trzecie. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zakres przewidywanych istotnych zmian oraz 

warunki tych zmian: 

3.1. zmiana Odbiorcy lub miejsca dostawy zgodnie ze wskazaniem właściwej instytucji wojskowej,  

wynikająca z potrzeb Sił Zbrojnych RP; 

3.2. zmiana zakresu świadczenia, a tym samym ilości przewidzianych w ofercie, jednak bez zmiany 

wartości umowy, wynikająca z potrzeb Sił Zbrojnych RP; 

3.3. zmiana numeru konta, adresu firmy, w przypadku poinformowania Zamawiającego pisemnie  

o zaistniałej zmianie; 

3.4. zmiana podwykonawcy uczestniczącego w realizacji umowy (jeśli Wykonawca wskaże 

podwykonawcę), pod warunkiem, że Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu nie powoływał się na potencjał tego podwykonawcy. W przypadku powołania się 

na potencjał tego podwykonawcy, kolejny podwykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu 

dokumenty potwierdzające spełnianie warunków w zakresie wymaganym od Wykonawcy, pod 

rygorem nie wyrażenia przez Zamawiającego zgody na zmianę podwykonawcy; 

3.5. zmiana w przedmiocie zmniejszenia ilości i proporcjonalnie wartości przedmiotu zamówienia  

w sytuacjach, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili jej zawarcia  

(np. restrukturyzacja sił zbrojnych, zmniejszenie stanów osobowych, itp.). Zamawiający nie 

będzie ponosił ujemnych skutków spowodowanych zmniejszeniem ilości i wartości dostaw 

przewidzianych w umowie.  

O zaistnieniu przyczyn powodujących konieczność zmian jak wyżej Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę pisemnie z jednoczesnym przesłaniem projektu aneksu do umowy  w zakresie zmian 

jak wyżej, w terminie 14 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości  o wystąpieniu wyżej 

określonych przyczyn. 

3.6. w szczególnie uzasadnionych przypadkach np.: osiągnięcia przez jednostkę gotowości do 

podjęcia działań, szkolenia rezerw osobowych, poligonów, kursów, szkoleń, służb 

przygotowawczych, zmiany stanu żywionych, restrukturyzacji sił zbrojnych, likwidacji klęsk 

żywiołowych, kryzysu, zagrożenia lub wojny, zmiany aktów prawnych w zakresie uprawnień do 

wyżywienia żołnierzy lub innych zadań postawionych Odbiorcy przez organa władzy państwowej, 

itp. Wykonawca zagwarantuje realizację dostaw w odmiennych terminach i częstotliwościach 

oraz miejscach (na terenie RP) niż określono w umowie, według cen jednostkowych netto 
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zawartych w niniejszej umowie. Zmiany te następować będą w ramach ustalonej łącznej wartości 

umowy. 

O zaistnieniu przyczyn powodujących konieczność zmian jak wyżej Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę pisemnie w terminie do 7 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości   

o wystąpieniu wyżej określonych przyczyn. Zmiana nie wymaga aneksu, a jedynie pisemnego 

powiadomienia ze strony Zamawiającego wraz z określeniem podstawy zmian, czasu w jakim 

będą obowiązywały, miejsc dostaw i szacowanych ilości do realizacji w tym czasie. Wykonawca 

potwierdzi w ciągu 3 dni od daty otrzymania powiadomienia – przyjęcie do realizacji. 

3.7. zmiana ilości produktów przydzielonych na dany magazyn w umowie (zmniejszenie lub 

zwiększenie) „lub” / „oraz” zamianę danego rodzaju produktu dla danego magazynu na inny, który 

nie był przewidziany dla tegoż magazynu, ale jest objęty umową, z zastrzeżeniem, że cena całej 

umowy wynikająca z jej postanowień nie może ulec zwiększeniu. O zmianie tej Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem podając zakres zmian,  

a Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania (co najmniej faksem) przyjęcia powyższego 

do realizacji. Jeżeli wystąpi znaczna liczba zmian - co najmniej 1 x na kwartał – nie później niż  

do 10-każdego następującego miesiąca po upływie kwartału Zamawiający dokona analizy 

realizacji umowy w związku ze zmianami i opracuje aneks do umowy w tym zakresie. 

3.8. możliwość realizacji dostaw, niezbędnych do zabezpieczenia żywienia po mobilizacyjnym 

rozwinięciu na zasadach określonych w aktach normatywnych z zakresu zabezpieczenia potrzeb 

mobilizacyjnych i wojennych Sił Zbrojnych RP w środki zaopatrzenia. 

3.9. zmiana wysokości podatku VAT w zakresie przedmiotu zamówienia w wypadku ustawowych 

zmian w tym zakresie. Zmiana ta wymaga zachowania formy pisemnej (aneks) oraz pisemnego 

wniosku jednej ze Stron o zmianę wraz z uzasadnieniem. 

Korekty ilościowe i asortymentowe mogą następować w ramach jednego lub kilku zadań objętych 

zawartą umową z danym Wykonawcą. 

4. W przypadkach, o których mowa powyżej wartością końcową umowy będzie wartość faktycznie 

zrealizowanych dostaw na dzień 31.12.2021 r. w ramach umowy. 

5. Wszelkie zmiany dotyczące treści umowy dokonywane będą w formie pisemnej (aneksu do umowy) pod 

rygorem nieważności. Zmiany nie mogą powodować negatywnych skutków finansowych, jakościowych 

ani organizacyjnych dla Zamawiającego oraz wymagają wniosku strony o zmianę umowy wraz  

z uzasadnieniem. 

6. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres obowiązywania umowy aktualnej polisy 

ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności za szkody osobowe oraz rzeczowe wyrządzone przez 

wyroby wyprodukowane, dostarczone oraz sprzedane przez dostawcę. 

7. Przedłożony Zamawiającemu dowód zawarcia umowy ubezpieczenia, warunki odpowiedzialności 

ubezpieczyciela oraz dowód opłacenia składki, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy – Polisa OC. 

8. Jeżeli okres ubezpieczenia będzie krótszy niż okres trwania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłużenia ubezpieczenia i przedłożenia Zamawiającemu dokumentu, o którym mowa w ust. 8. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach treści zawartej 

umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 8, w terminie 2 dni roboczych od dnia ich wejścia w życie. 

10. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

11. Korespondencję związaną z realizacją niniejszej umowy należy kierować na adres Zamawiającego. 

12. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą w sądzie rzeczowo i terytorialnie właściwym dla 

siedziby Zamawiającego. 

13. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

Zamawiającego i Wykonawcy oraz kserokopie dla Odbiorców towarów stanowiących przedmiot umowy. 

14. Integralną część umowy stanowią poniższe załączniki: 
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Załącznik od 1 do 3 - opis przedmiotu zamówienia: 

 Dział 1 – sosy, zupy, przyprawy przetworzone, 

 Dział 2 – kawa, herbata, 

 Dział 3 – napoje bezalkoholowe; 

Załącznik nr 4 -  formularz ofertowy Wykonawcy; 

Załącznik nr 5 - wzór Protokołu reklamacyjnego; 

Załącznik nr 6 - polisa OC; 

Załącznik nr 7 - kserokopia dowodu wniesienia ZNWU; 

Załącznik nr 8 - obowiązek informacyjny wynikający z art.14 RODO;  

Załącznik nr 9  - oświadczenie Wykonawcy. 

          

       

WYKONAWCA:        ZAMAWIAJĄCY: 

UZGODNIONO: 
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Załącznik nr 3 do umowy 

 

   ZATWIERDZAM      Miejscowość, dnia ……………… 

………………………. 

 

PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY [wzór] 

 

Odbiorca: Jednostka Wojskowa Nr …………………………………………………………..…………… 

Dostawca ……………………………………………………………………………………..…………… 

Producent ……………………………………………………...…………………………………………… 

Data dostawy do Odbiorcy ……...……………………….…………………………………………….. 

Data stwierdzenia nieprawidłowości w dostawie …………………………………………………………. 

Przyczyny reklamacji: 

*  dotyczące wad jakościowych środka spożywczego: 

Wyrób reklamowany pochodzi z partii dostawczej nr …………………………………..………………. 

Nazwa produktu reklamowanego ………………………………………………………………………… 

Ilość reklamowana …………………………………………………………………………….................. 

Szczegółowy opis wad jakościowych produktu ………….............................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Odmowa przyjęcia i żądanie wymiany: TAK / NIE ( niepotrzebne skreślić) 

*dotyczące terminowości dostaw: ………………………………………...………………............... 

Data i dokładna godzina dostawy (lub braku dostawy): ………………………………...……………….. 

Odmowa przyjęcia i żądanie wymiany: TAK / NIE ( niepotrzebne skreślić) 

Rezygnacja z wymiany: TAK / NIE ( niepotrzebne skreślić) 

……………………………………………………………………………………………………………...… 

……………………………………………………………………...………………………………………… 

…………………………………………………………………………………...…………………………… 

* dotyczące dostarczenia produktów w ilości i asortymencie niezgodnym  

z zamówieniem, a także niespełniających wymagań w zakresie terminu przydatności do spożycia:  

Ilość i asortyment towaru wg zamówienia …………………………………...……………………… 

Ilość i asortyment towaru dostarczony ……………………………………………………………… 

Rezygnacja z wymiany: TAK / NIE ( niepotrzebne skreślić) 

……………………………………………………………………………………………………………...………………

………………………………………………………...………………………………. 

*dotyczące warunków transportu 

Szczegółowy opis:……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………...………………
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………………………………………………………...……………………………… 

Odmowa przyjęcia i żądanie dostarczenia transportem zgodnym z wymogami: TAK / NIE (niepotrzebne 

skreślić) 

Rezygnacja z wymiany: TAK / NIE ( niepotrzebne skreślić) 

*dotyczące opakowania i oznakowania:……………………………………………………….. 

……………………………………………………………… 

Szczegółowy opis niezgodności:…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….……………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

Odmowa przyjęcia i żądanie wymiany: TAK / NIE ( niepotrzebne skreślić) 

Rezygnacja z wymiany: TAK / NIE ( niepotrzebne skreślić) 

Inne …………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY   PRZEDSTAWICIEL ODBIORCY 

………………………………………...   ……………………………………… 

 

Otrzymują: Zamawiający, Wykonawca, WOMP 

* wypełnić właściwie punkty odnoszące się do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia 

i zapisów   umowy. 
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Załącznik nr 8 do umowy nr ……/2020 

 Klauzula informacyjna dla osób fizycznych realizujących umowę  

 

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie  

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016.), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Toruniu,  

ul. Okólna 37. 

2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, 

możliwy jest kontakt z inspektorem pod adresem: 12wog.iodo@ron.mil.pl, lub telefonicznie:  . 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu 

realizacji niniejszej umowy.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych na podstawie prawa oraz usługobiorcy (jednostki i instytucje wojskowe, na terenie których 

realizowana będzie umowa). 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres  

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza  

4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz zgodnie z kategorią 

archiwalną wynikającą z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem realizacji umowy. 

7. Administrator danych nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego 

8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

9. Posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO. 

10. Nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

                                                           
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą 

Pzp. 
2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.  

b RODO.  
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Załącznik nr 9 do umowy nr ……./2020 

 

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  

 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO3 wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 

się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 4 

 

 

 

.............................................................. 

(podpis i pieczęć dyrektora, kierownika, szefa, 

osoby uprawnionej) 

 

 

 

 

 

                                                           

3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

4 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 

(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 


